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Til Sande kommune, formannskapet.

Vedrørende områdeplan for Sande sentrum – planid. 20140002.

Sande Historielag har som formål å verne om de historiske kulturminner i Sande. 
Områdeplanen for Sande sentrum er en stor og ambisiøs plan fram mot år 2040, «Den urbane 
landsby» - en 5-minuttersby. I den forbindelsen ønsker vi komme med våre synspunkter.

 Det er vel ingen, på det nåværende tidspunkt som kan spå hvordan Sande sentrum vil se ut i 2040, 
men det vi kan gjøre nå er å sikre noen av de historiske stedene som finnes i dette området.

For å konkretisere, kan vi nevne Sande gamle prestegård m/ tun og bygninger, Prestegårdsaléen, 
Sande kommunelokale, Bøplassen (Bømoen), ekserserplass fra 1600-tallet og festplass fra 1905, 
fasaden på det gamle fengslet/ asylet (Sande Fabrikker), Sande gamle jernbanestasjon og 
trehusbebyggelsen i Bergbakken. Sandeelva og området rundt må ikke kommersialiseres, men 
utvikles til et rekreasjons- og trimområde.

Sande Historielag vil derfor fremme følgende forslag til endring / presisering:

 Sande Gamle Prestegård med alle bygninger og tun, Prestegårdsaléen og Sande 
kommunelokale, må i likhet med vår middelalderkirke, bli båndlagt etter 
kulturminneloven.

 Bøplassen, gammel ekserserplass og festplass, må bli skravert som verneområde. Det må 
ikke planlegges gang- og sykkelsti over Bøplassen. Dette området vil også bidra til et 
økologisk mangfold i sentrum. Telthuset fra 1785, et av Sandes eldste hus, må få 
vernestatus.

 Stasjonsbygningen på den tidligere jernbanestasjonen må få vernestatus og Sande Torg 
som er valgt til Sandes 1000-årssted og området rundt, må ikke bebygges. Dette gjelder 
også fasaden på tidligere Sande Fabrikker / fengsel / asyl.

 Bergbakken må fortsatt bebygges med trehus, tilsvarende nybyggene på sørsiden av veien.
  Signalbygg samsvarer ikke med god byggeskikk på landsbygda. Sande Historielag ønsker 

ikke bygninger over 4 etasjer i Sande sentrum.
 Sandeelva må beholdes som en grønn lunge og planer om å legge den i rør, må avvises.
 Parkområdet langs gangstien ved Sande rådhus må bevares.

Områdeplanen for Sande sentrum inneholder mange spennende forslag til løsninger og at sentrum 
må fortettes og utbygges er vel alle enige om. Vi ser at skolene fortsatt skal plasseres innenfor denne 
rammen, noe som er positivt og vil bidra til et levende sentrum.

Det hviler et stort ansvar på våre politikere, når de, før kommunevalget 2015, skal avgjøre hvordan 
sentrum av bygda vår skal utformes for framtida.
Vi vil derfor på det sterkeste henstille til formannskap og kommunestyret, at de under hele 
prosessen lar vernetanken og det estetiske uttrykket gå igjen som en rød tråd. 

Men vennlig hilsen
Styret i Sande Historielag,
Bjørg Rivelsrud Rånes, sekretær.
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